
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๓   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   

************************************ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายพรชัย     ระหา ประธานสภา อบต. พรชัย  ระหา  
๒. นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ รองประธานสภา.อบต. สุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ  
๓. นายดี          นางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ นายดี  นางาม  
๔. นายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  
๕. นายสุพจน์    ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สุพจน์  ศรีวรรณะ  
๖. นายทบ       บวกไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ทบ  บวกไธสง  
๗. นายชนวีร์    เทียมทนงค ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ชนวีร์    เทียมทนงค์  
๘. นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ส าเนียง  เหลาก าพ้ี  
๙. นายอภิชาติ  แพนไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ อภิชาติ  แพนไธสง  

๑๐. นายชาติชาย ประสาระเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ชาติชาย  ประสาระเอ  
๑๑. นายวิโรจน์    มีมานะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วิโรจน์  มีมานะ  
๑๒. นายประหยัด  จงเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ประหยัด   จงเทพ  
๑๓. นายพัด       นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ พัด  นาแข็ง  
๑๔. นายสาย      ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สาย   ศรีสมนาม  
๑๕. นายสัมพันธ์  หม่วยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ สัมพันธ์   หม่วยนอก  
๑๖. นายหนู       ประการะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ หน ู ประการะสี  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม   

        -ไม่มี- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ     

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสิทธิศักดิ์     แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์  

๑ 

๒ 



๒. นายวิเชียร        เทพสากล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร   เทพสากล  
๓. นายถวิล          พลนงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ถวิล  พลนงค ์  
๔. นายสมัย         อินทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย  อินทอง  
๕. นายสุรพงษ์      ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์        โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. นางละอองดาว  เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ละอองดาว  เอี่ยมศรี  
๘. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๙. นายจักรกฤษ     เศษก าปัง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการกองช่าง 
จักรกฤษ  เศษก าปัง  

๑๐. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการ
แทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๒. นางสาวสุภาพร   พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  
 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุรพงษ์  
ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายพรชัย  ระหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มาครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภา อบต.        ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ  

สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒) และข้อ 
๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันที่  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามญั  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มี
ก าหนด  ๑๕  วัน)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที ่ 

๓ 



๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองไผ่ล้อม  (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ประธานสภา อบต.  ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕   

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่เรียนเชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มีการแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในการประชุมสมัยสามัญ
เลขานุการสภา อบต.   สมัยที  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  

๒๕๖๓  ในหน้าที่ ๒๕ ตามส าเนาที่ส่งให้ทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา ข้อ ๑๘ ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิตประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๕,๙๐๐ บาท แก้ไขเป็น ระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑๘. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่า  
ส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  
งบประมาณ  ๕๕,๙๐๐ บาท 

นายพรชัย  ระหา    มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่
ประธานสภา อบต.   ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒   

ประเด็น 
 

     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 
 
 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

๔ 



๑.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๑๔๒,๘๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านขุมปูน 
หมู่ที่ ๒  งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน -ไปถึงล าห้วยอิสานเขียวหมู่ ๒ 
งบประมาณ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  
๑๐๗,๐๐๐ บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  
๕๙,๐๐๐ บาท 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากหน้า ที่ท าการอบต.หนองไผ่ล้อม-ทางเข้าบ้าน 
สวอง  หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท 
๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ
ขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากสี่แยกต้นมะขาม-ด้านหลังวัด บ้านสวอง  หมู่ที่ 
๔  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากจุดสิ้นสุดท่อประปาเดิม-สี่แยกลาน
ตลาด บ้านสวอง  หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท 
๑๑. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายส าเริง ประกิระเก บ้านหนองหวาย หมู่
ที่ ๕ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
๑๒. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
หวายหมู่ที่ ๕งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท 
 
 
 
 

                   ๑๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้าน 
  โนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

๕ 



๑๔. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  
งบประมาณ  ๑๓๗,๐๐๐ บาท 
๑๕. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา  บ้านหนองกุง
ศรี หมู่ที่ ๗  งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
๑๖. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวองใหม่ไปโคกโปร่งแดง  บ้านสวองใหม่  
หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
๑๗. ญัตติ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙ 
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 
 ๑๘. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษา
ความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานเคหะ และชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่ง
น้ าเพ่ือผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙  งบประมาณ  
๕๕,๙๐๐ บาท 
๑๙. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๘ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐  บาท 
๒๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน  ๑  เครื่องๆ  
งบประมาณ  ๘,๕๐๐  บาท 
๒๑. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที ่จ านวน๑ เครื่องๆงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการ
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน ๑  เครื่อง งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
๒๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
จัดซื้อเต๊นท์ส านักงาน จ านวน ๒  หลัง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ  
๔๐,๐๐๐  บาท  
(ญัตติพิจารณาข้อ ๓-๒๓ ด าเนินการโดยโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า งบประมาณตั้งไว้ ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๖ 



๑ ,๘๕๑ ,๐๐๐ บาท   งบประมาณ ขอโอนไปตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  
งบประมาณ  ๑,๖๗๙,๖๐๐ บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
๒๔.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  จ านวน  
๑๗๑,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท 
๒๕. ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไผ่ล้อมและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ในกรณีหมดวาระ                      

นายพรชัย   ระหา           ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประธานสภา อบต.           ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ข้อ ๑-๒๕  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลจากมติที่ประชุม
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง         
๑ เสียง  ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ มติที่ประชุม 
เห็นชอบ  ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  ๓.  ญัตติพิจารณา
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ 
งบประมาณ  ๑๔๒ ,๘๐๐ บาทมติที่ ประชุม อนุมัติ  ๗  เสียง ไม่อนุมัติ              
๘ เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง ๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้า
ส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาทมติที่ประชุม 
อนุมัต ิ– เสียง ไม่อนุมัติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง  ๕. ญัตติพิจารณาการ 
โอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการก่อสร้างถนน       
คสล. สายข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน-ไปถึงล าห้วยอิสานเขียวหมู่ ๒ งบประมาณ  
๑๙๕,๐๐๐ บาท   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ ๑๕  เสียง ไม่อนุมัต ิ - เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง ๖. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
 
 
ใหม่โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านกุดหว้า  
งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท  มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๕ เสียง ไม่อนุมัต ิ- เสียง 

  งดออกเสียง ๑ เสียง ๗. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น  

๗ 



รายการใหม ่ โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า หมู่
ที่ ๔  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ -        
เสียง  งดออกเสียง  ๓  เสียง  ๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากหน้า ที่ท าการ
อบต.หนองไผ่ล้อม-ทางเข้าบ้านสวอง  หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ -  เสียง  งดออกเสียง ๕ เสียง ๙. ญัตติ
พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขต
ท่อเมนต์ประปาจากสี่แยกต้นมะขาม-ด้านหลังวัดบ้านสวอง หมู่ที๔่งบประมาณ                         

        ๖๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัต ิ ๑๑  เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง        
๕ เสียง  ๑๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากจุดสิ้นสุดท่อประปาเดิม-สี่แยกลาน
ตลาด บ้านสวอง  หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม  อ นุ มั ติ
๑๑ เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง  ๕  เสียง ๑๑. ญัตติพิจารณาการ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายส าเริง ประกิระเก บ้านหนองหวาย หมู่ที่  ๕ งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง       
๑  เสียง ๑๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
หวายหมู่ที่ ๕งบประมาณ ๑๙,๔๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัติ ๑ ๕ เ สี ย ง  ไ ม่
อนุมัติ  – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ๑๓. ญั ตติ พิจารณาการโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัติ  - เสียง ไม่อนุมัติ ๑๑  เสียง งดออกเสียง       
๕ เสียง ๑๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  
งบประมาณ  ๑๓๗ ,๐๐๐ บาทมติที่ประชุม อนุมัติ  ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ-        
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๑๕. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอ านวย  บับ
ภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗  งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาทมติที่ประชุม 
อนุมัต ิ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ๑๖. ญัตติพิจารณา
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบ้านสวองใหม่ไปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียงงดออกเสียง        
๑ เสียง ๑๗. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙ 
งบประมาณ ๕๔ ,๐๐๐  บาท มติที่ประชุม อนุมัติ  ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ -        
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๑๘. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการ 
 
รักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานเคหะ และชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

๓ 

๘ 



สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่ง
น้ าเพ่ือผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙  งบประมาณ  
๕๕,๙๐๐ บาท มตทิี่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๑ เสียง งดออกเสียง       
๔ เสียง ๑๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการพาณิชย์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน  ๓  เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐  บาท มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัต ิ- เสียง 
งดออกเสียง ๖ เสียง ๒๐.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จ านวน  ๑  เครื่องๆ  งบประมาณ  ๘,๕๐๐  บาท มติที่ประชุม อนุมัติ
๑๕ เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๒๑. ญัตติพิจารณาการโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 

        เคลื่อนที่ จ านวน  ๑  เครื่องๆ  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
อนุมัต ิ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ๒๒. ญัตติพิจารณา
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน               

        งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า 
  แรงดันสูง จ านวน ๑  เครื่องๆ  งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม 
  อนุมัต ิ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง  ๒๓. ญัตติพิจารณาการ 
  โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบ
  ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเต็นท ์
  ส านักงาน จ านวน ๒ หลัง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ  – เสียง งดออกเสียง ๓  เสียง         
๒๔. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย จ านว น  
๑๗๑,๔๐๐  งบประมาณคงเหลือ  –  บาท มติที่ประชุม อนุมัต ิ๖ เสียง 

  ไม่อนุมัติ ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๒๕. ญัตติพิจารณาเลือก 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ในกรณีหมดวาระคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม มติที่ประชุม เลือกคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย ๑. นายสุ
พจน์  ศรีวรรณะ ๒. นางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ ๓. นายประหยัด  จงเทพ     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มติที่ประชุม เลือก 
 
 
คณะกรรมการชุดเดิม  ประกอบด้วย ๑. นายพัด  นาแข็ง ๒. นายสาย  ศรี
สมนาม ๓. นายประหยัด  จงเทพ  

๙ 



นายพรชัย   ระหา           มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรายงาน
ประธานสภา อบต.  ผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกองค์การ    
ทีป่ระชมุ   บริหารรายงานผลจากมติการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วต่อสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเชิญครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการทั้งหมดที่ได้ขออนุมัติจากสภาไปเมื่อการประชุมคราวที่
แล้วยังไม่ได้มีการด าเนินการ สืบเนื่องจากงบประมาณเรายังไม่มี  ซึ่งทางคณะ
ผู้บริหารมีแนวทางที่จะด าเนินการคือถ้างบประมาณเรายังไม่เข้าตอนนี้ทาง
คณะผู้บริหารก็จะขอกันเงินในเดือนมีนาคมส าหรับด าเนินโครงการตามที่ท่าน
ได้อนุมัติมาถ้ามีงบประมาณเข้ามาเงินจะได้ไม่ตกไปเป็นเงินสะสมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบ 
   งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่าย 
   พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิม
แผนงานงบกลาง รายการ เงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๒๑๑,๒๐๐ บาท 
๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย 
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้าง เหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด 
จ านวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐  บาท 

                ๓.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-  
                                          ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 
                 ๔.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                               งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระท่ี ๑  รับหลักการ 
 
 
 
 
 
 
นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต.   งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่าย 
   พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ 

๑๐ 



ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบ
กลาง รายการ เงินส ารองจ่าย จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ 
๒๑๑,๒๐๐ บาท 
๒.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้าง เหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด 
จ านวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐  บาท ขอเชิญท่าน
นายกชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญ
ครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน  

ทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติ
พิจารณาโอนเงินงบงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการ เงินส ารองจ่าย  จ านวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๒๑๑,๒๐๐ บาท สืบเนื่องจากฝนที่ตก
หนักในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาท าให้ถนนหนทางช ารุดเสียหายมีพ่ีน้องประชาชน
ได้ท าหนังสือร้องเรียนเข้ามาเพ่ือให้ทางอบต.ของเราแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกซ่ึงเกิดจากการช ารุดของถนนหนทาง
ประกอบกับที่เราได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ าและ
ไม่ได้ด าเนินการผู้บริหารจึงคิดว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจึงขอโอนงบประมาณไปเพ่ิมในแผนงานงบกลาง เงินส ารองจ่าย
ซึ่งตอนนี้งบประมาณมีไม่เพียงพอเพ่ือจะได้น าเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปแก้ไข
ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในต าบลของเราครับส่วนข้อที่ ๒.  ญัตติพิจารณาโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด  จ านวน  ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐ บาท สืบเนื่องมาจากรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานของส านักปลัดได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอจ าเป็นต้องโอน เงิน
ประมาณเพ่ือด าเนินการจ้างเหมาบริการให้เพียงพอซึ่งขาดอยู่สองเดือนคือ 
 
 
เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนที่จะสิ้นปีงบประมาณเราจึงจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณมาไว้ให้เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการต่อไปครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 

๑๑ 



ประธานสภา อบต.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง

เสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบงบประมาณรายจ่ายจาก
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการ เงินส ารองจ่าย จ านวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๒๑๑,๒๐๐ บาท  โดยกระผมจะถามเป็น  
๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
      ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัต ิ
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๑.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่าย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบ
กลาง รายการ เงินส ารองจ่าย จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ 
๒๑๑,๒๐๐ บาท   

อนุมัต ิ   ๗   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ   ๘   เสียง 
       งดออกเสียง ๑   เสียง      

มติไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณ  รายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการ เงินส ารองจ่าย  จ านวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๒๑๑,๒๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๘  
เสียง 

นายพรชัย   ระหา ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต.   ประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพล 

เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   รายการครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) 
ค่าจ้าง เหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด  จ านวน  ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐  บาท  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

       
 

ประเด็นแรก อนุมัต ิ
      ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัต ิ
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

๑๒ 



นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   งบประมาณประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิม
แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
(๑) ค่าจ้าง เหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด จ านวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐  บาท  

อนุมัต ิ   ๗   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ   ๘   เสียง 
       งดออกเสียง ๑   เสียง 

มติไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากจากแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้าง เหมาบริการพนักงานส านักงานปลัด 
จ านวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๐  บาท  ด้วยคะแนน
เสียง  ๘  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๓.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
ประธานสภา อบต.   ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           
   ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระเบียบวาระที่ ๔  

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๓.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไป
เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๔  เดื อ น  มิ ถุ น าย น  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  แ ล้ วนั้ น  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการที่ไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งโครงการที่บรรจุในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) เป็นโครงการ
ที่จะด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารและนโยบายรัฐบาลตามหนังสือสั่งการจา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้อปท.ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติมทั้งหมดปรากฎในเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุก 

 
    

   ท่านได้พิจารณาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
สอบถามได้ค่ะ 

๑๓ 



นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           
   ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่   ๒ จากเอกสารโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) โครงการของ
หมู่ที่ ๒ ผมอยากเพ่ิมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเฉลิม สีหามาตย์ 
กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ขอเพ่ิมเติมโครงการนี้ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประเทศน้ าโขง ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนา

โครงการพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการที่ ๑๐ โครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ล้อมเป้าหมาย ห้องน้ าส าหรับ
ครู จ านวน ๒ ห้อง ห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก จ านวน ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐  บาท ตัวชี้วัดห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๖ ห้อง ตกลงห้องน้ าจ านวนกี่ห้องและงบประมาณมากไป
หรือไม่ครับ  

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง ขอแก้ไขข้อความโครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ล้อมเป้าหมายจากเดิมห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก จ านวน ๒ ห้องเป็น ห้องน้ า 

ส าหรับเด็กเล็ก จ านวน ๔ ห้อง ตัวชี้วัดห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๖  
ห้องค่ะ  

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  ส าหรับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการประมาณราคาก็นาย
ช่างโยธาช านาญงาน  ประมาณการตามราคาค่าของและค่าแรง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร  

ประมาณการแล้วก็ได้ราคาตามนี้ครับ 

นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ ตอนนี้ห้องน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งหมด ๖ ห้อง ช ารุดไป ๒ ห้อง
นักวิชาการศึกษาช านาญการ แบ่งให้ครูผู้ดูแลเด็กใช้ ๑ ห้อง ตอนนี้ห้องน้ าส าหรับเด็กเล็กที่ใช้ได้มีจ านวน ๒  

ห้องซึ่ งไม่ เพียงพอต่อการใช้ งานของจ านวนเด็กเล็กที่มีตอนนี้  ๘๓ คน 
จ าเป็นต้องก่อสร้างห้องน้ าเพิ่มค่ะ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ถ้าจ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอก็สามารถของบประมาณเพ่ือก่อสร้างให้เพียงพอ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   แต่ถ้าห้องน้ าช ารุดก็ขอให้แจ้งซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดให้ตรวจสอบและ   
                                      ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเพ่ือให้ใช้การได ้

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  อะไรอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

 

 

 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 

๑๔ 



ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)  โดยกระผมจะถาม
เป็น  ๒ ประเด็น 

      ประเด็นแรก เห็นชอบ 
      ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓.  ญัตติการพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/ 

๒๕๖๓)   
เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 

      ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
      งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ ๑/ 
๒๕๖๓) ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  เสียง   

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๔.  ญัตติการพิจารณาให้ความ
ประธานสภา อบต.   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

วาระท่ี ๑  รับหลักการ ขอเชิญท่านนายกกล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 
นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน  

ทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

    ๑๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น              ๘,๒๓๖,๒๒๕.๘๑   บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม          ๙๔๓,๒๔๑.๔๒   บาท 
    ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม     ๔,๕๒๙,๖๗๔.๕๕   บาท 
     

๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน ๕ โครงการ  รวม  ๙๗,๐๐๐ บาท 

    ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

๑๕ 



จ านวน  ๑  โครงการ  รวม  ๑๗,๐๘๐.๐๐  บาท 
    ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  ๐.๐๐  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    (๑) รายรับจริง  จ านวน  ๒๕,๓๐๐,๒๘๗.๘๕  บาท   ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร            ๑๒,๐๐๒.๐๐   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต             ๓๐,๗๐๐.๙๕   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           ๗๐,๔๐๔.๑๘   บาท          
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             ๐.๐๐    บาท   
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๔๓,๐๐๐.๐๐    บาท          
    หมวดรายได้จากทุน        ๐.๐๐     บาท    
    หมวดภาษีจัดสรร              ๑๒,๗๐๓,๗๔๖.๗๒    บาท 
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๑๒,๔๔๐,๔๓๔.๐๐    บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๑๗,๔๑๕  บาท 
    (๓)  รายจ่ายจริง จ านวน  ๒๓,๑๑๘,๘๗๔.๙๐  บาท   ประกอบด้วย 
    งบกลาง       ๗,๐๐๕,๘๗๗.๐๐  บาท 
    งบบุคลากร      ๘,๔๖๒,๒๐๙.๐๐  บาท 
    งบด าเนนิการ      ๕,๓๐๔,๕๘๘.๙๐  บาท 
    งบลงทุน       ๑,๖๑๑,๒๐๐.๐๐  บาท 
    งบรายจา่ยอื่น       ๐.๐๐   บาท 
    งบเงินอุดหนุน         ๗๓๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
              (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ ๑๗,๔๑๕.๐๐ บาท 
    (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  ๑,๙๖๙,๓๖๔.๐๐  บาท 
    (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุกส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
    (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  ๐.๐๐  บาท   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งงบประมาณแบบ      
สมดุล  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณา
เห็นชอบต่อไปส่วนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือที่ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมตรวจสอบ  และถ้ามีข้อ 
สงสัยในส่วนใดสามารถสอบถามได้ครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

ผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๒ ผมมีข้อสงสัยในรายงาน
สถานะการคลัง สรุป ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ใช่ไหม รายรับจริง  
๒๕,๓๐๐,๒๘๗.๘๕ บาท ถ้าสรุปยอด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แสดงว่า
โครงการที่ขออนุมัติจากสภาครั้งที่ผ่านมาจะไม่สามารถด าเนินการได้ใช่ไหม
ครับ 

 

 
 

นายพรชัย   ระหา    ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง  รายงานสถานะการคลังให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.   ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมทราย  เชิญครับ   

๑๖ 



นางละอองดาว  เอี่ยมศรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
ผู้อ านวยการกองคลัง  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุกส่วน           

ดิฉันนางละอองดาว  เอ่ียมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง ส าหรับค าแถลง 
งบประมาณเป็นระบบงบประมาณที่ดึงมาจากระบบ e-laas ซึ่งระบบจะลงวันที่
ให้อัตโนมัติ ขออนุญาตชี้แจงสถานการณ์คลัง โดยมีรายรับ-รายจ่าย  ณ วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  
รายรับ  หมวดภาษีอากร            ๑๒,๐๐๒.๐๐   บาท

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต             ๓๐,๗๐๐.๙๕   บาท
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน           ๗๐,๔๐๔.๑๘   บาท
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์             ๐.๐๐    บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๔๓,๐๐๐.๐๐    บาท
           หมวดรายได้จากทนุ        ๐.๐๐     บาท
     หมวดภาษีจัดสรร              ๑๒,๗๐๓,๗๔๖.๗๒    บาท
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๑๒,๔๔๐,๔๓๔.๐๐    บาท 

รวมรายรับ    ๒๕,๓๐๐,๒๘๗.๘๕    บาท 
    รายจ่าย งบกลาง            ๗,๐๐๕,๘๗๗    บาท 
     เงินเดือนฝ่ายการเมือง          ๗,๘๕๔,๖๐๐    บาท 
     เงินเดือนฝ่ายประจ า       ๖,๖๐๗,๖๐๙    บาท 
     ค่าตอบแทน           ๒๗๙,๙๔๘    บาท 
                                                       ค่าใช้สอย          ๓,๖๖๒,๕๐๐   บาท 
               ค่าวัสด ุ     ๗,๓๐๕,๖๔๐.๗๖   บาท 
                                                       ค่าสาธารณูปโภค       ๒๑๗,๑๓๕.๓๒   บาท 
                                                       ค่าครุภัณฑ์            ๓๗๘,๔๐๐   บาท 
                                                       ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง          ๑,๒๓๒,๘๐๐  บาท 
                                                       เงินอุดหนุน                                                   ๗๓๕,๐๐๐  บาท 
                                                       รวมรายจ่าย             ๒๒,๗๐๙,๗๘๔.๐๘  บาท 
                                             รายงานสถานการณ์คลัง อบต.หนองไผ่ล้อม ณ วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
                                                       เงินฝากธนาคาร    ๘,๖๖๒,๑๗๕.๐๓   บาท 
                                                       เงินสะสม        ๙๔๓,๒๔๑.๔๒   บาท 
                                                       เงินทุกส ารองเงนิสะสม   ๔,๕๒๙,๖๗๔.๕๕   บาท 
                                                       เงินรับฝาก                                               ๕๖๔,๘๙๗.๕๖  บาท 

ส าหรับกองคลังก็ขอรายงานสถานการณ์คลังของอบต.หนองไผ่ล้อมตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วหากท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็ขอให้
สอบถามได้ค่ะ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอธิบายชี้แจง

รายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ 
 
 
 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

๑๗ 



ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นายกได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ท่านประธานสภาฯ   
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจะพิจารณาเป็น  ๓  วาระ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นซึ่งท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้กล่าวหลักการและเหตุผลให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้รับทราบแล้ว  เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณาครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.  ประเด็นใดที่ท่านปลัดได้ชี้แจงหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
วาระท่ี ๑  รับหลักการ  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก รับหลักการ 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับหลักการ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๔. มติพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ   
รับหลักการ ๑๕  เสียง 

     ไมร่ับหลักการ    ไม่มี       
     งดออกเสียง        ๑  เสียง 

มติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   
 

มติที่ประชุม   รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  หลังจากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้ปรึกษาและลงมติ 
เลขานุการสภา อบต.  รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณราย 

จ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากรับหลักการ       
แล้ว  คือการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาค า
เสนอ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด 
 
 

๑๘ 



ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ก าหนดไว้ ข้อ 
๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท  คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน      
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ 
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภา 
ท้องถิ่น 

            ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจ 
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในกิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่นดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้ง 

คณ ะอนุ กรรมการพิจารณ ารายละเอียดในกิจการซึ่ งเป็ นหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณา   

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายพรชัย   ระหา การเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น จะเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ 
ประธานสภา อบต.   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนตามข้อ ๑๐๓  

ขอให้ที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนขอเชิญและเลือกมา
จากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเชิญเสนอครับ 

นายสัมพันธ์  หม่วยนอก  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๙ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสัมพันธ์  หม่วยนอก  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๙ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ 
คนและเลือกมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ  
 
รับรอง  ๑. นายดี  นางาม         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

๒. นายหนู  ประการะสี         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

๑๙ 



นายพรชัย   ระหา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมองค ์
ประธานสภา อบต.   การบริหารส่วนต าบล การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน โดยผม 

จะถามเป็นสองประเด็น   ประเด็นแรก เห็นชอบ 
   ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ 
  

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมการเลือกคณะกรรมการ 
เลขานุการสภา อบต.  แปรญัตติจ านวนสามคน เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
       ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
       งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน ด้วยคะแนนเสียง 
๑๕ เสียง 
 

นายพรชัย   ระหา จากระเบียบที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง   วิธีการเลือก 
ประธานสภา อบต.  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  ล าดับ
ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เชิญครับ 

 
นายชาติชาย  ประสาระเอ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๕ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายชาติชาย ประสาระเอ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๕   
เสนอ  นายประหยัด  จงเทพ   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายสาย  ศรีสมนาม       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 
    ๒. นายอภิชาติ  แพนไธสง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

นายชนวีร์  เทียมทนงค์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๓ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายชนวีร์  เทียมทนงค์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๓     
เสนอ  นายสาย  ศรีสมนาม  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นางส าเนียง  เหลาก าพ้ี        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
    ๒. นายชาติชาย  ประสาระเอ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

นายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต หมูที่ ๙ ส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน   คณะผู้บริหาร   

และหัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑     
เสนอ  นายพัด  นาแข็ง   เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ผู้รับรอง  ๑. นายทบ  บวกไธสง         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
    ๒. นายสัมพันธ์  หม่วยนอก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

 
นายพรชัย   ระหา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จะเสนอรายชื่อ 

๒๐ 



ประธานสภา อบต.    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติอีกหรือไม่  เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 

นายพรชัย   ระหา สรุปสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้เลือกและแต่งตั้ง ๓ ท่าน   
ประธานสภา อบต.    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

(๑) นายประหยัด  จงเทพ         กรรมการแปรญัตติ 
(๒) นายสาย  ศรีสมนาม         กรรมการแปรญัตติ 
(๓) นายพัด  นาแข็ง          กรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด  ๓  คน  การก าหนดยื่นเอกสารการแปร
ญัตติ  ระหว่าง วันที่ ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงวันที่  
๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  แต่งกายด้วย
ชุดสุภาพ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องอ่ืนหรือไม่
ประธานสภา อบต.   ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต.  
 
 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐  น.  
 

       ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม    

 

       ลงชื่อ    สุพจน์  ศรีวรรณะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพจน์  ศรีวรรณะ) 

      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ      วิโรจน์  มีมานะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน์  มีมานะ) 

                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ    หนู  ประการะสี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายหนู  ประการะสี) 

                  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ        พรชัย  ระหา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายพรชัย  ระหา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรสิทธิ์ ค าหาญ ประธานสภาเทศบาล -การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น จะเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามข้อ 103 -ขอให้ที่ประชุมตกลง
กันว่า จะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และเลือกมาจากสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น นางสุกัลยา ปัชชามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล -ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน และ
เลือกมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น นายสุนัน โคธิเสน สมาชิกสภาเทศบาล -ขอรับรองครับ นายสมภาร ค าภาจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล -ขอรับรองครับ นายสุรสิทธิ์ ค าหาญ ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
เห็นชอบตามที่ นางน้อง ค าภาจันทร์ เสนอให้มีคณะกรรมการแปร ญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 5 คน และเลือก
มาจากสมาชิกสภาเทศบาล ให้ยกมือครับ มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10 เสียง นายสุรสิทธิ์ ค าหาญ ประธานสภา
เทศบาล -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


